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Partindo de aspectos aparentemente comuns da vida – amor, 
atos de consumo, trabalho, lazer, religião –, o prestigiado  
sociólogo polonês Zygmunt Bauman, com a colaboração do  
professor Tim May, revisou e ampliou esse livro, que tem o obje-
tivo de ajudar as pessoas a entender suas vivências individuais e 
com os outros.  

Originalmente publicado em 1990, Aprendendo a pensar com a 
sociologia inclui temas atuais como corpo, intimidade, tempo, 
espaço, desordem, risco, globalização, identidade e novas tec-
nologias. O livro revela como a sociologia fornece uma série de 
observações sobre as experiências humanas e mostra as implica-
ções de nossos atos sobre a maneira como conduzimos a vida. 

Cada capítulo aborda problemas que constituem parte do coti-
diano, dilemas e escolhas com os quais nos deparamos, mas não 
chegamos a refletir a respeito. No fim dos capítulos, os autores 
ainda sugerem questões que podem servir de orientação para o 
leitor ou de plano de estudos para professores e alunos, e acres-
centam uma sucinta bibliografia organizada segundo temas.

Pensar sociologicamente significa entender aqueles que nos  
cercam em suas esperanças, desejos, inquietações e preocupa-
ções. O intuito de Bauman e May é encorajar nos leitores uma 
atitude questionadora e provar que entender o outro é entender 
a nós mesmos com o outro.

ZYGMUNT BAUMAN nasceu na Polônia e mora na Inglaterra 
desde 1971. Professor emérito das universidades de Varsóvia e 
Leeds, é autor de vasta obra que analisa as transformações das 
relações socioculturais em nosso tempo. Entre os cerca de 20  
títulos publicados pela Zahar – destaca-se Amor líquido, com 35 
mil exemplares vendidos.

TIM MAY é professor de sociologia e diretor do Centro para o  
Futuro Urbano e Rural Sustentável, da Universidade de Salford, 
Inglaterra. 
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